
Sygn. akt KIO/2794/10 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 stycznia 2011 r.  

 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:      

 

Przewodnicz ący: Marek Szafraniec 

 

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 7 stycznia 2011 roku odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2010 r. 

przez Ryszarda Bajd ę prowadz ącego działalno ść gospodarcz ą pod firm ą 

Przedsi ębiorstwo Usługowo Handlowe Ryszard Bajda Usługi Tur ystyczne BARBARA, 

Ucieszków, ul. Szkolna 1, 47-280 Pawłowiczki w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,  

pl. Jedno ści Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki 

postanawia: 

1. umorzy ć post ępowanie odwoławcze , 

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych 

Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Ryszarda Bajdy prowadz ącego 

działalno ść gospodarcz ą pod firm ą Przedsi ębiorstwo Usługowo Handlowe 

Ryszard Bajda Usługi Turystyczne BARBARA, Ucieszków , ul. Szkolna 1,  

47-280 Pawłowiczki kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu . 

Przewodnicz ący: 

 

 

……………………………… 
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U z a s a d n i e n i e 

 

Odwołujący, tj. Ryszard Bajda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ryszard Bajda Usługi Turystyczne BARBARA, 

oświadczeniem złoŜonym na piśmie w dniu 7 stycznia 2011 r., cofnął odwołanie złoŜone  

w dniu 27 grudnia 2010 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Świadczenie 

usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieŜy wraz opiekunami do przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pawłowiczki w formie zakupu biletów 

miesięcznych”, które zostało wszczęte przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

Szkół. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 9 grudnia 2010 r. w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 402904-2010 

Uwzględniając powyŜsze Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  

poz. 759 z późn. zm.) umorzyła postępowanie. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści  

187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Przewodnicz ący: 

 

 

……………………………… 


